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A Gazeta dos Municípios
Prefeitura de Caraguatatuba continua 
com obras de construção da Unidade 

Básica de Saúde do Balneário Golfinhos

Região de São José dos Campos
recebeu R$ 5,4 milhões em setembro

Taubaté Shopping promove
festival virtual de rock em

comemoração ao Dia das Crianças

Pela primeira vez, celebrações do 
Dia da Padroeira acontecem sem 

romeiros na Basílica

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Obras Públicas, 
continua com as obras de 
construção da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
do bairro Balneário Golfi-
nhos.
A UBS terá seis consultó-
rios médicos, consultório 
odontológico, farmácia, 
sala de vacina, sala de 

A Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo 
liberou em setembro R$ 
33,3 milhões para obras e 
melhorias na infraestrutu-
ra turística de 74 cidades, 
o maior valor mensal de 
2020. O repasse é fei-
to pelo Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to dos Municípios Turísti-
cos (Dadetur). 
Na região de São José dos 
Campos, o valor investido 
foi R$ 5,4 milhões, divi-
dido entre dez cidades, 
confira:  Aparecida: revi-
talização das avenidas Só-
lon Pereira, Totó Barbosa, 
Aristides de Andrade e a 
rua Francisco Pereira Ran-
gel; Areias: construção 
do mirante e revitalização 
constitucionalista;  
Campos do Jordão: refor-
ma das calçadas de acessi-
bilidade e da iluminação e 

Em comemoração ao Dia 
das Crianças, o Taubaté 
Shopping e a sua admi-
nistradora, AD Shopping, 
promovem nos dias 11 e 
12 de outubro o Festival de 
Rock para Crianças. Com 
o início das lives às 18 ho-
ras, a criançada poderá se 
divertir com as Princesas 
do Rock, show que home-
nageia as grandes divas do 
rock por meio de um con-
to de fadas adaptado para 
o gênero musical. E, no 
dia 12, a diversão continua 
com o show da Beatles 4 
Kids, que traz para toda a 
família a história da banda 
de rock mais famosa de to-
dos os tempos de um jeito 
leve e engraçado.
Além de proporcionar en-
tretenimento, o festival 

O Dia da Padroeira do Bra-
sil, comemorado na pró-
xima segunda-feira (12), 
será diferente neste ano. 
As celebrações, que no úl-
timo ano atraíram 162 mil 
romeiros, desta vez vão 
acontecer apenas de forma 
virtual, sem a participação 
presencial dos devotos no 
interior da Basílica. 
“Estamos pedindo aos 
nossos romeiros para que 
adiem as romarias para 
Aparecida neste período. 
De casa, eles são convi-
dados a acompanharem as 
celebrações rezando junto 
conosco e também mon-
tando um altarzinho para 
Nossa Senhora”, esclare-
ce o porta-voz do Santu-
ário Nacional, padre José 
Ulysses da Silva.
A decisão, informada no 
início de setembro pelo 
Santuário, foi motivada 
diante da pandemia do 
novo coronavírus. Para 
possibilitar a participação 
dos fiéis, a Rede Apareci-
da de Comunicação (TV, 
Rádio e A12) e as redes 
sociais do Santuário Na-
cional (Facebook e You-
Tube) irão transmitir ao 
vivo as festividades em 
louvor à Padroeira.

coleta e procedimentos, 
sala de observação, sala 
de inalação, sala de cura-
tivos, setor administrati-
vo, recepção, vestiário, 
refeitório, copa, sala de 
atividades coletivas, almo-
xarifado, depósito de ma-
teriais, além de sala de es-
pera, banheiros, recepção 
e área para ambulância. O 
investimento da Prefeitura 

revitalização das avenidas; 
Caraguatatuba: elaboração 
do projeto turístico e im-
plementação do complexo 
do mirante Camaroeiro; 
Cunha: obras na avenida 
Daher Pedro; 
Monteiro Lobato: revitali-
zação da praça Comenda-
dor Freire;  
Paraibuna: construção do 
portal da cidade e revita-
lização da avenida Beira 
Rio; 
Santa Branca: melhoria na 
iluminação pública; 
São Luiz do Paraitinga: 
revitalização de praça e 
reforma nos banheiros pú-
blicos; 
Ubatuba: iluminação da 
orla. 
Para a liberação a Secre-
taria optou pelas obras em 
andamento, ou seja, sem 
a necessidade de novas 
licitações, o que poderia 

também combina uma im-
portante ação de solidarie-
dade. 
Durante as lives, os parti-
cipantes poderão realizar 
doações em dinheiro, via 
QR Code, para o instituto 
Ampara Animal Silves-
tre, que atua desde 2010 
em defesa dos animais 
por todo o País. Todas as 
doações serão destinadas 
às mais de 450 ONGs de 
animais cadastradas no 
instituto, e também para o 
combate às queimadas no 
Pantanal.
Com aproximadamente 1 
hora de duração, as lives 
aliam bom humor à histó-
ria de um gênero musical 
que atravessa gerações. O 
evento será transmitido na 
página do shopping no Fa-

A principal missa do dia 
acontece às 9h no Altar 
Central da Basílica Nova. 
A celebração será presi-
dida pelo arcebispo de 
Aparecida, Dom Orlando 
Brandes. No mesmo local, 
haverá ainda outra cele-
bração às 18h, encerrando 
as comemorações.
Na Basílica Velha, as mis-
sas acontecem às 7h e 12h. 
Às 15h, a tradicional Con-
sagração Solene será dedi-
cada aos membros da Fa-
mília dos Devotos, que de 
casa, devem assistir à ce-
rimônia, que assim como 
as missas, não vai contar 
com a presença física dos 
romeiros. 
Durante as celebrações, 
pessoas que atuam em 
instituições diretamente 
ligadas à Arquidiocese de 
Aparecida e às obras so-
ciais e de evangelização 
do Santuário Nacional vão 
representar os fiéis no in-
terior das Basílicas. 
Dessa forma, não 
será    possível o livre                             
acesso do público às ba-
sílicas            durante as 
cerimônias.
Assim como as missas, 
outros eventos também 
sofreram alterações. A 

de Caraguatatuba chega a 
R$ 3,2 milhões.
Com a obra, a Prefeitura 
vai desafogar o atendi-
mento nas Unidades do 
Tinga e Morro do Algo-
dão. 
Serão beneficiados mo-
radores do Jardim das 
Palmeiras, Golfinhos, Re-
canto do Sol, Pontal San-
tamarina e Britânia.

atrasar o processo nesse 
momento delicado de que-
da nas atividades produti-
vas por causa da covid-19. 
“Os investimentos em tu-
rismo têm essa capacidade 
de ativação e reação eco-
nômica. Ajudam a manter 
os empregos locais, nas 
cidades, como na constru-
ção civil, na indústria local 
e no comércio em geral e, 
no pós-pandemia, deixam 
os destinos preparados 
para receber os turistas 
de volta”, afirma Vinicius 
Lummertz, secretário esta-
dual de Turismo. 
Com o resultado de se-
tembro os repasses do 
Dadetur chegaram a 170 
cidades em 2020 e somam 
R$ 163,2 milhões, 37,4% 
a mais que 2019 e o dobro 
de 2018. O estado tem 70 
estâncias e 140 municípios 
de interesse turístico. 

cebook. 
A programação aos sába-
dos também segue, com 
o comando da Tia Gih, da 
Luna e Mel Recreações, 
reunindo bate-papo com 
especialistas em leitura 
divertida e comidinhas 
saudáveis, além de uma 
aventura com os Caça Fan-
tasmas e o Teatro de Som-
bras. Todas as atividades 
acontecem via Instagram 
do Taubaté Shopping, 
sempre às 17h, nos dias 10 
e 17 de outubro. A temá-
tica foi inspirada no filme 
“Divertida Mente”, pon-
tuando as emoções primá-
rias (raiva, alegria, medo, 
tristeza e nojo) e também 
abordando a empatia. Em 
todas as lives são realiza-
dos sorteios de mimos.

tradicional procissão, que 
no último ano foi acom-
panhada por mais de 20 
mil pessoas pelas ruas de 
Aparecida, também não 
acontecerá. Apresentações 
musicais com ampla par-
ticipação também foram 
canceladas.
Neste ano, a Novena e 
Festa tem como tema: 
“Com Maria, em família, 
revestir-se da Palavra”. A 
temática foi escolhida no 
fim de 2019, mas acabou 
se mostrando mais do que 
acertada.
“Quando escolhemos o 
tema, não esperávamos 
que o ‘em família’ seria 
levado tão a sério. Te-
nho certeza que a escolha 
foi providência de Deus, 
já que neste ano, com a 
pandemia, as festividades 
estão sendo vividas pe-
los devotos junto de suas 
famílias”, pontua padre 
Ulysses.
Fora do horário das cele-
brações, a Basílica Nova 
estará aberta para visitação 
das 12h às 17h. Durante o 
período, toda a infraestru-
tura de acolhimento e ser-
viços do Santuário estarão 
à disposição dos visitan-
tes.
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Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um gran-
de felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada 
nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este 
felino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente 
maior e mais resistente. As características do seu comportamento e habitat 
são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a den-
sa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos 
abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As 
ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comér-
cio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o felino ainda 
é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente em conflito 
com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamente extinto nos 
Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz parte da mitologia 
de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, astecas e guaranis. 
Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como animal sagrado era 
caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio 
de esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, 
não podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos a 
elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas vem 
a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda 
é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa contro-
vérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 190, Termo nº 7248
Faço saber que pretendem se casar ALEX MÁRIO DE FARIA e SARA LIDIA DOS SANTOS, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascido no dia 07 de setembro de 1993, de estado civil divorciado, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua 
Farid Barchetti Demetrios Feres, nº 11, Guedes, Tremembé/SP, filho de LUIS ROBERTO DE FARIA, falecido em Taubaté/SP 
na data de 16 de março de 2018 e de NATALINA CAETANO, falecida em Taubaté/SP na data de 21 de novembro de 2016. A 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 05 de abril de 1997, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente 
e domiciliada na Rua Farid Barchetti Demetrios Feres, nº 11, Guedes, Tremembé/SP, filha de GERALDO REDENTOR 
DOS SANTOS, de 52 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 06 de abril de 1968 e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS, de 50 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 14 de agosto de 1970, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.


